
Καθ’ όλη την ιστορική του πορεία 
ο άνθρωπος, χρησιµοποιούσε διάφο-
ρους τύπους υλικών ως θωράκιση, 
προκειµένου να προστατεύεται από 
τραυµατισµούς σε µάχες ή άλλες επι-
κίνδυνες συνθήκες. Ο πρωτόγονος 
προστατευτικός ρουχισµός ήταν κα-
τασκευασµένος από δέρµα ζώων. Κα-
θώς ο πολιτισµός εξελίχθηκε, χρησι-
µοποιήθηκαν και άλλα υλικά όπως 
ξύλο και µέταλλο. Σταδιακά το µέ-

ταλλο χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία των γνωστών 
πανοπλιών που έφεραν οι ιππότες του µεσαίωνα. Μια από 
τις πρώτες καταγεγραµµένες περιπτώσεις εύκαµπτης πανο-
πλίας είχε χρησιµοποιηθεί τα µεσαιωνικά χρόνια από τους 
Ιάπωνες και βασικό υλικό κατασκευής της ήταν το µετάξι.

Ωστόσο µετά την εµφάνιση των ραβδωτών πυροβόλων 
όπλων αναγνωρίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας πιο αποτε-
λεσµατικών µέσων προστασίας. Η πρόοδος της τεχνολογί-
ας επέτρεψε τη δηµιουργία συνθετικών υφασµάτων χαµη-
λού βάρους, που µπορούν να συρραφτούν δηµιουργώντας 
εύκαµπτες πλάκες και να αποτελέσουν µέρη µονάδων ένδυ-
σης, έχοντας ικανότητα βαλλιστικής αντίστασης. Στις µέρες 
µας, για την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων, µεγάλη ση-
µασία δίδεται τόσο στην αποτελεσµατικότητα (συγκράτηση 
της βολίδας, απορρόφηση της ενέργειας πρόσκρουσης, προ-
στασία του ατόµου από επικίνδυνο αµβλύ τραύµα) όσο και 
στην πρακτικότητα (βάρος, ευκαµψία, θερµική επιβάρυν-
ση) για τον χρήστη.

Η χρήση πυροβόλων όπλων κάθε είδους, και ειδικότερα 
όπλων χειρός από άτοµα που εµπλέκονται σε εγκληµατική 
δραστηριότητα, δηµιουργεί µια διαρκή απειλή στο αστυνο-
µικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας, όποτε υπάρ-
χει ανάγκη ανταπόκρισης σε περιστατικό. Συχνά, ακόµη 
και σε µια ιδιωτική διαµάχη ο θυµός των εµπλεκοµένων 
στο επεισόδιο µπορεί να στραφεί εναντίον των αστυνοµικών 
που επιχειρούν µια ειρηνική επίλυση. Οµοίως, ένας έλεγχος 
ρουτίνας µπορεί να καταλήξει σε ένοπλη συµπλοκή. Σε τέ-
τοιες στιγµές είναι απαραίτητη η προβλεπόµενη βαλλιστι-
κή προστασία.

Όταν κάποιος πλήττεται από βολίδα, η έκταση του τραύ-
µατος που θα υποστεί εξαρτάται από το σηµείο όπου η βο-

λίδα χτύπησε το σώµα και από την τροχιά της βολίδας 
εντός ή διαµέσου του σώµατος. Η βλάβη σε ζωτικά όργα-
να συνήθως είναι µοιραία. Γι’ αυτό, πρωταρχικός και βα-
σικότερος σκοπός της βαλλιστικής προστασίας αποτελεί 
η αποτροπή διάτρησης του ανθρώπινου κορµού από βο-
λίδα. Ωστόσο, σκοπός είναι να αποτραπεί όχι µόνο η διά-
τρηση αλλά και µια σοβαρή εσωτερική αιµορραγία ή ρή-
ξη οργάνου από αµβλύ τραύµα. 

Τα επίπεδα προστασίας των αλεξίσφαιρων γιλέκων κα-
θορίζονται από διεθνή πρότυπα, ανάλογα µε το σκοπό 
της χρήσης. Για παράδειγµα, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που 
έχουν καθιερωθεί για χρήση από αστυνοµικό προσωπι-
κό και προσωπικό ασφάλειας θα πρέπει να παρέχουν επί-
πεδο προστασίας ΙΙΙΑ, σύµφωνα µε το πρότυπο Ballistic 
Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06/2008 
(Πρότυπο για τη Βαλλιστική Αντίσταση των Προστα-
τευτικών Μέσων / Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τε-
χνολογίας / Γραφείο Προτύπων Υπηρεσιών Ασφαλείας 
/ Εθνικό Ινστιτούτο ∆ικαιοσύνης / Η.Π.Α.). Παραδείγ-
µατα άλλων κοινώς αποδεκτών προτύπων είναι το Ευ-
ρωπαϊκό prEn ISO 14876-2, το Βρετανικό HOSDB (UK 
Home Office Scientific Development Branch), το Γερ-
µανικό German Police TR-Technische Richtlinie και το 
πρότυπο του εργαστηρίου Underwriters Laboratory (UL 
752 Ballistic Standard).

Ο σκοπός ύπαρξης των προτύπων είναι να προσδιορί-
ζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων και τις τυπο-
ποιηµένες µεθόδους δοκιµής της βαλλιστικής αντοχής 
των προστατευτικών µέσων, ιδίως των αλεξίσφαιρων γι-
λέκων που προορίζονται για την προστασία του ανθρώ-
πινου κορµού από βολές πυροβόλων οπλών. Εποµένως, 
τα συγκεκριµένα πρότυπα δεν αφορούν στην προστασία 
από µαχαίρια ή άλλα αιχµηρά εργαλεία, τα οποία αποτε-
λούν διαφορετικού τύπου απειλή και για τα οποία υπάρ-
χουν άλλα πρότυπα διαφορετικών απαιτήσεων (π.χ. NIJ 
Standard-0115.00, Stab Resistance of Personal Body 
Armor). ∆ιευκρινίζεται ότι πιθανή ύπαρξη πιστοποίησης 
τύπου ISO σχετίζεται µε την ποιότητα της κατασκευα-
στικής διαδικασίας κατά την παραγωγή και όχι µε το επί-
πεδο βαλλιστικής προστασίας.

Το τραυµατικό αποτέλεσµα που προκαλείται από µια 
βολίδα πυροβόλου όπλου εξαρτάται µεταξύ άλλων και 
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από τη σύνθεσή της, το σχήµα, το διαµέτρηµα, τη µάζα, τη 
γωνία πρόσπτωσης και την ταχύτητα πρόσκρουσης. Λόγω 
της µεγάλης ποικιλίας βολίδων και γοµώσεων που διατί-
θενται σε συγκεκριµένο διαµέτρηµα φυσιγγίων και λόγω 
της ύπαρξης αναγοµωµένων και αυτοσχέδιων φυσιγγίων, 
τα αλεξίσφαιρα που µπορούν να αποτρέψουν διάτρηση από 
µια τυποποιηµένη δοκιµαστική βολή, ίσως να µην συγκρα-
τήσουν άλλες βολίδες ιδίου διαµετρήµατος που βάλλονται 
µε πυροδότηση διαφορετικών γοµώσεων. Ωστόσο, τα πυ-
ροµαχικά των δοκιµών που ορίζονται στα πλαίσια των διε-
θνών προτύπων αποτελούν αντιπροσωπευτικές και συνή-
θεις απειλές για αστυνοµικούς και προσωπικό ασφαλείας. 

Όταν µια βολίδα πυροβόλου όπλου πλήττει ένα αλεξί-
σφαιρο γιλέκο, αυτή εγκλωβίζεται σε έναν ιστό από πολύ 
ισχυρές ίνες. Οι ίνες αυτές απορροφούν και διαχέουν στο 
γιλέκο την ενέργεια πρόσκρουσης, προκαλώντας ακινη-
τοποίηση και εγκλωβισµό της βολίδας ταυτόχρονα µε πα-
ραµόρφωση ή επιπεδοποίησή της. Έτσι η ενεργεία της βο-
λής απορροφάται από κάθε διαδοχική στρώση υλικού µέσα 
στο γιλέκο, µέχρι η βολίδα να ακινητοποιηθεί. Επειδή οι 
ίνες αλληλεπιδρούν σε κάθε στρώση ξεχωριστά, αλλά και 
οι στρώσεις υλικού αλληλεπιδρούν µεταξύ τους στην αντι-
βαλλιστική πλάκα, µια µεγάλη επιφάνεια του µέσου εµπλέ-
κεται στην πρόληψη της διάτρησης από τη βολίδα. Αυτός ο 
τρόπος λειτουργίας βοηθάει επίσης στην απορρόφηση των 
δυνάµεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνο 
αµβλύ τραύµα. 

Αρκετοί κατασκευαστές έχουν ασχοληθεί µε τη δηµιουρ-
γία και την εξέλιξη υλικών για χρήση σε αλεξίσφαιρα γιλέ-
κα. Οι πασίγνωστες ίνες Kevlar της εταιρίας Du Pont εµφα-
νίστηκαν για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του ‘60 
και ήταν το πρώτο υλικό που έτυχε αναγνώρισης για χρή-
ση σε σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα. Το Kevlar είναι µια 
συνθετική οργανική ίνα µε δυνατότητα ύφανσης σε πλέγ-
µα, που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, χαµηλό βάρος, 
υψηλή χηµική αντοχή και αντίσταση στην τοµή. Το Kevlar 
έχει επίσης πυρίµαχες ιδιότητες, δεν µειώνεται η αντοχή 
του υπό καθηµερινές εξωτερικές συνθήκες, δεν τήκεται, 
δεν ρευστοποιείται και δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή 

του σε νερό. Μετέπειτα εκδοχές της ίνας Kevlar επέτρεψαν 
τη δηµιουργία πρακτικών εύκαµπτων γιλέκων µε δυνατό-
τητα απόκρυψης. Οι νεότερες εκδοχές Kevlar συνθέτουν 
υφάσµατα υψηλής απόδοσης που επιτρέπουν µικρότερο 
βάρος, µεγαλύτερη ευκαµψία και ισχυρή βαλλιστική προ-
στασία στα αλεξίσφαιρα γιλέκα λόγω της µοριακής δοµής 
της. Η ισχυρή ελαστικότητα και η ικανότητα απορρόφη-
σης ενέργειας έχουν αυξηθεί µε την ανάπτυξη νέων διαδι-
κασιών ύφανσης.

Επίσης, ως εναλλακτικές επιλογές υλικών που χρησι-
µοποιούνται για την κατασκευή αντιβαλλιστικών επιφα-
νειών, αναφέρονται οι ίνες πολυαιθυλενίου Spectra και οι 
αραµιδικές ίνες Goldflex της εταιρίας Honeywell, οι αρα-
µιδικές ίνες Twaron της οµώνυµης εταιρίας, το Ολλανδι-
κό Dyneema και το Zylon της Ιαπωνικής Toyobo. Οι προα-
ναφερθείσες ίνες και τα υλικά που αυτές συνθέτουν έχουν 
ποικιλία εφαρµογών και πέρα από τα αλεξίσφαιρα γιλέκα. 
Παραδείγµατος χάρη χρησιµοποιούνται σε εξαρτήµατα 
σκαφών και αεροσκαφών, βιοµηχανικά καλώδια, προστα-
τευτικό εξοπλισµό όπως κράνη και σε εξοπλισµό αναψυ-
χής.

Άλλος ένας τύπος αλεξίσφαιρου γιλέκου είναι το Dragon 
Skin που κατασκευάζεται από την εταιρία Pinnacle Armor 
και η βαλλιστική του προστασία παρέχεται από τη σύνθε-
ση κυκλικών δίσκων, διαµέτρου δύο ιντσών. Οι εν λόγω δί-
σκοι είναι κατασκευασµένοι από φύλλα καρβίδιου σιλικό-
νης και κεραµικά στοιχεία τα οποία αλληλεπικαλύπτονται 
σαν φολιδωτή θωράκιση, δηµιουργώντας ένα ελαστικό σύ-
νολο που επιτρέπει επαρκές εύρος κινήσεων και δύναται να 
απορροφήσει µεγάλο αριθµό βολών από πυροβόλα όπλα. 

Στόχος είναι η σχεδίαση της ελαφρύτερης κατά το δυνα-
τόν µονάδας η οποία επιτυγχάνει επιθυµητό επίπεδο προ-
στασίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άνεση και ελευθερία 
κινήσεων. Από πλήθος κατασκευαστών διατίθενται προ-
στατευτικά µέσα διαφορετικής κατασκευής και σύνθεσης, 
που το καθένα από αυτά έχει µοναδικές ιδιότητες προστα-
σίας από πλήγµα βολίδας ή επίθεση µε αιχµηρό αντικείµε-
νο. Ο κατασκευαστής ενός προστατευτικού µέσου µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ένα ή να συνδυάσει περισσότερα είδη 



υφασµάτων από συνθετικές ίνες. 
Η κατανοµή, ο αριθµός και το εί-
δος των στρώσεων κάθε υφάσµα-
τος µέσα στο προστατευτικό µέ-
σο επηρεάζουν τη συνολική του 
απόδοση. Συνεπώς είναι αδύνα-
τη η σύγκριση προϊόντων µε µο-
ναδικό κριτήριο τον αριθµό των 
στρώσεων υφάσµατος που έχουν 
χρησιµοποιηθεί. Η σύνθεση του 
αντιβαλλιστικού υλικού (αριθµός 
στρώσεων και είδος υλικού), το 
επίπεδο προστασίας και το βάρος 
του ανά τετραγωνικό µέτρο, βε-
βαιώνονται µε πιστοποιητικό ερ-
γαστηρίου αναγνωρισµένου από 
κρατικό ή διεθνή οργανισµό.

Κάθε χρήστης αλεξίσφαιρου γι-
λέκου θα πρέπει να κατανοεί την 
προστασία που αυτό του παρέχει 
καθώς και τους περιορισµούς της. 
Παρόλο που η απόλυτη προστα-
σία σε κάθε περίσταση είναι ανέφικτη, η συστηµατική χρή-
ση του κατάλληλου αλεξίσφαιρου γιλέκου µειώνει την πιθα-
νότητα θανάσιµου τραυµατισµού. Το βάρος και ο όγκος του 
προστατευτικού µέσου είναι ανάλογα µε το βαθµό προστασί-
ας που θα προσφέρει. 

Ο τύπος NIJ-ΙΙΙΑ παρέχει το µέγιστο επίπεδο προστασίας 
που διατίθεται σε εύκαµπτα αλεξίσφαιρα γιλέκα δυνάµενα 
να φορεθούν αφανώς. Συνεπώς, ο τύπος NIJ-ΙΙΙΑ είναι κα-
τάλληλος για καθηµερινά καθήκοντα παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι τύποι NIJ-ΙΙΙ 
και NIJ-ΙV, οι οποίοι παρέχουν προστασία από βολές πολεµι-
κών τυφεκίων µεγάλης ισχύος, προορίζονται για χρήση µόνο 
σε επιχειρησιακές καταστάσεις όπου η υφιστάµενη απειλή δι-
καιολογεί τέτοιου τύπου προστασία. Τα προστατευτικά µέσα 
που προορίζονται για την προστασία από πολεµικά τυφέκια 
είναι κατασκευασµένα δύσκαµπτα ή άκαµπτα, συσσωµατώ-
νοντας συνήθως σκληρά υλικά, κεραµικά ή µεταλλικά. 

Οι αστυνοµικοί και το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει να 
παρακινούνται να φέρουν αλεξίσφαιρο γιλέκο σε κάθε εκτέ-
λεση εξωτερικής υπηρεσίας. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, παρόλο 
που εκ κατασκευής αποσκοπούν στην προστασία από επιθέ-
σεις πραγµατοποιούµενες µε πυροβόλα όπλα, µπορούν να απο-
τρέψουν σοβαρούς και πιθανώς θανάσιµους τραυµατισµούς 
σε τροχαία ατυχήµατα (µε αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες), να 
προστατεύσουν από φυσικές επιθέσεις µε αµβλέα όργανα και 
σε περιορισµένο βαθµό από µαχαίρια. Είναι σηµαντικό να θυ-
µόµαστε ότι ο εξωτερικός φορέας, χωρίς τις πλάκες βαλλιστι-
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κής προστασίας, δεν προσφέ-
ρει καµία ειδική προστασία 
από ένοπλες επιθέσεις.

Τα ίδια υλικά που χρη-
σιµοποιούνται για την κα-
τασκευή προστατευτικών 
µέσων για ένστολους αστυ-
νοµικούς, µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν και για την 
κατασκευή ενδυµάτων συµ-
βατικής µορφής για την 
προστασία προσωπικού που 
παρέχει υπηρεσίες ασφαλεί-
ας υπό κάλυψη. Τέλος σε 
ό,τι αφορά στη σχεδίαση και 
στην κατασκευή αλεξίσφαι-
ρων γιλέκων, υπάρχει µια 
διαρκής εξέλιξη στον τοµέα 
της άνεσης µε χρήση νέων 
υλικών. Η ανάπτυξη νέων 
ινών υψηλής απόδοσης υπό-
σχεται σταδιακή µείωση του 

βάρους και του όγκου των αντιβαλλιστικών υλικών και 
την αύξηση της άνεσης και της χρηστικότητας, ταυτό-
χρονα µε τη βελτίωση της αντοχής σε πλήγµα από πυρο-
βόλα όπλα και πυροµαχικά διαρκώς εξελισσόµενα. ]
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